
ddig –  és hogy nyomatékosabban kihang-
súlyozzam az eddiget, lefele tartott tenye-
remmel egy vízszintes vonalat húzok (raj-

zolok) a levegõben, mintha elvágnék valamit –
nem volt kutyám. 

(Beszéd vagy írás közben, rajzoláskor, hogy
jobban kifejezzem magam, és érthetõbb legyen a
mondanivalóm,  kezeimmel is beszélek. Amit má-
sok egyszerûen gesztikulálásnak hívnak, nekem
annál többet kifejez: ily módon könnyebben meg
tudom szólítani az embert, a papírt vagy a számí-
tógépet. A kutyám minden kézmozdulatomra fel-
figyel, lesi, nézi, és csak ezután hajtja végre az uta-
sításaimat.)

Már a negyedik kávénál tartok, és még nem ké-
szültem el evvel a cikkel.  Kezdem megint elölrõl:
eddig nem volt kutyám, de most van, gyermekko-
romban sem volt. De Bíborkának igen… Neki mi-
ért lehet, és nekem miért nem? – faggattam a szü-
leimet. A kutyával sok a gond, blokkban nem tar-
tunk… de Bíborka is blokkban lakik… Mindig el-
utasítottak, tiltakoztak, ha szóba hoztam. Aztán
kaptam egy akváriumot halakkal, csigákkal. (De
Bíborkának terráriuma volt, nagyobb, és tarthatott
benne békát meg nagy pókot, meg békaporontyot,
amit ketten halásztunk ki egy zöld tóból.)

Apai nagyapámnál, falun, az udvaron ott élt
láncon Füles, a házõrzõ kutya. Nem volt fajtiszta,
még az apját sem ismerték, de házõrzõnek jó lesz,
így mondták. Sajnáltam, hogy fogva tartják, a bõr-
szíjat többször elrágta, elkóborolt, de mindig
visszatért. Kényeztettem, ahogy lehetett, simogat-
tam, vakartam, lábát, fülét ráncigáltam, és gügyög-
tem hozzá. Titokban etettem, a legfinomabb fala- 2016/9

Õ lett az a családban,
aki kézben tartja a
gyeplõt, aki szerepeket
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a saját ízlése szerint –
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tokat neki adtam, még a keksztortaszeletet is. A nyári vakációk egy részét ott töltöt-
tük, szerettünk ott lenni, mert volt egy biztonságosnak mondható hely, ahova éven-
te visszatérhettünk. És nem csak Fülesért. Az istállóban ott állt bekötve a tehén és
borja, de volt ott malac meg bárány, és tyúkok és kakasok verték fel az udvar délutá-
ni csendjét. Részese lehettem annak az ember-állat közösségnek, amelyben egymás
mellett éltünk, egymást szolgáltuk és segítettük.

A Donát úton laktunk, amikor édesapám húga postai levelezõlapon írta, hogy Fü-
les elhunyt. Ez 1962–63 telén történt. Az ölembe vettem Brumi nevû játékmackómat
és Olivért, a piros szárnyú zöld kacsát, mert nekik elsírhattam bánatomat, beszélhet-
tem mély gyászomról.

Aztán kaptam egy játékkutyát.
Teltek, múltak az évek, és elég késõn kaptam észhez, hogy megnõttem, és felnõt-

té váltam (nagylány lett belõled! – mondták), a szívem és lelkem  viszont azt súgta,
gyerek vagy te még! Fõiskolára jártam, annak befejezése után férjhez mentem, új csa-
ládba csöppentem; de ebben a családban sem lehetett házi kedvencet tartani. Ami
nekem természetes dolognak tûnt, másnak nem az volt. Gyerekeim növögetésével
kissé módosult a helyzet: a férjem beleegyezett abba, hogy ékszerteknõst tarthatunk,
mert annak nem hull a szõre.

Igazi kutyákkal kirándulásokon találkozhattam. Minden kóbor kutya a nyomom-
ba szegõdött. Aztán Szikrának, a magyar pulinak lettem a keresztmamája, rajta ke-
resztül tapasztaltam meg, milyen közeli, családias, baráti kapcsolat alakulhat ki em-
ber és kutya között. 

És megint múltak az évek, pontosabban két évtized telt el, amikor ez az újnak
számító család is feloszlott, kétfelé szakadt. 

Akkor végre lehet kutyám… bocs, kutyánk, kiáltok fel. Vagy cica? Legyen kutya,
mondja Boti, lógó fülû, sima szõrû, kicsi termetû, kutyára hasonlítson, olyan, ami-
lyeneket rajzolsz… ha lehet.

És lehetett: mindezek után beköltözött hozzánk… a Kutya. 
Péterdoki tacskótenyésztõ is, eljutott hozzánk a hír: eladó egy szálkás szõrû kö-

lyökkutya, jó családból való, egyik nagymamája ugyanis brazil. Már láttam is ma-
gam elõtt a szambázó ebnagymamit fodros szoknyában. Ezek szerint  az unokája
nemcsak ugatni, hanem táncolni is tud, és ki tudja, még milyen rejtett, ki nem
ásott, felfedezetlen tehetséggel rendelkezik, amelyet majd elõásunk illetve  kutya-
módra kiásunk. Vajon otthon, a családjában portugálul is ugattak? Szükségem lesz
szótárra?

Májust írtunk. A másfél arasznyi, fekete kiskutya Pipacs és Papucs nevenincs fi-
ának mutatkozott be. Hogyan szólítsunk? – kérdem a kölyköt. Vö, mondta a kutya.

Így hát Vö-võnek szólítottuk, de fõleg Kutyának, majd Maszatnak. De valahogy
nem illett rá, hamar kiderült, hogy tacskónk akaratos, dacos és kissé önfejû. De okos,
állapítottuk meg róla. 

Közel három hónaposan sem volt rendes neve. Egy júniusi meleg napon, gyalo-
gosan a Borsa-patak völgyében utamat kicsi, fekete ugróbogár, egy tücsök keresztez-
te. Ez az! A kutyánk is fekete, és hasonlóképpen ugrál, le az ágyról, fel a fotelre. Bo-
ti is jóváhagyta. Így lett a  Kutya Tücsök.

Kereszteljük meg, mondja Boti. De vajon milyen az Istenük? Vallásuk van-e? –
dobja be ismét a törülközõt. Régi magyar szokás szerint a lányok az anyjuk, a fiúk az
apjuk vallását öröklik. Mivel Boti unitárius, Tücsök csak kutyurius lehet. Aztán az
anyaszentegyház nevében kis keresztet rajzoltam Tücsök homlokára, megkeresztel-
tük. A hatás kedvéért gyertyát is gyújtottunk.

Mire tanítsunk? Hogyan neveljünk? Talán úgy, mint a gyereket? Nem tudom, ho-
gyan kell, segíts, súgom Tücsöknek. 62
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Közösen tanultunk, mit lehet és mit nem a lakásban. Mit szabad és mit nem, sem
neki, sem nekünk. Cipõvel sem bújok az ágyba, neked is megmosom a tappancsai-
dat, akkor is, ha nem sáros. Nem pisilünk bárhova, megmutatom, hol lehet, ha nem
vagyunk itthon. Itt, a fürdõben, oda, és mutatom.

Tücsök segített abban, hogy hányszor kell õt levinni, ölben persze, sétálni. Vö-
vö-vö. És hányszor eszel? Vö-vö, felelte. Péterdoki mondta, mit is eszik egy kis ku-
tyus, de Tücsök bizony nem eszik meg akármit, válogat. Csak bizonyos száraz tápot
és lábszárcsontot meg csirkehúst, ha lehet.

Kialakítottuk a fekvõhelyét, elõször egyet az elõszobában, majd minden szobá-
ban. De õ jobban kedvelte az ágyat, és annak is a végét: felváltva aludt hol Botival,
hol velem. Mostanában arra ébredek, hogy valaki szuszog a fejemnél. Tücsök feje a
párnámon pihen, mert amikor a másik oldalamra fordultam, szembenéztünk egy-
mással. Megsimogattam, és aludtunk tovább. De ebben a hõségben szívesebben al-
szik egyedül az ágy melletti fotelben. Vagy Boti ágya mellett, a földön.

Kölyök korában sok mindent szétrágott, tönkretett, mert egyedül hagytuk a lakás-
ban. Már az elsõ hónapban elfogyasztott két lábtörlõt, három párnát tépett darabok-
ra, Boti két paplanhuzatát tépte szét, matracának közepébe lyukat kotort, és a dísz-
párna szivacsdarabjaiból kuckót készített magának. Tele volt a szoba szivacstörme-
lékkel. Aztán megrágta a szemüvegem szárát, a telefontöltõt, az olvasólámpa kapcso-
lóját, a székek lábát átfaragta, és még sorolhatnám az ínyencségeket.

Ilyen és ehhez hasonló meglepetésekben volt részünk, mikor délután hazaértem.
Kedvenc idõtöltése és elfoglaltsága mégis a lábbal töltött zokni volt, még most is a
Boti lábába kapaszkodva húzatja magát a padlón, közben morog, és feleselve vissza-
ugat, ha netán rászólok, hogy „pfuj, nem szabad”. Õk ketten együtt nagyon szeretik
ezt a játékot, Boti egész zoknikészlete ráment, újat kellett vegyek. Nagymosáskor de-
rült ki, hány lyukas zokni van, és melyiknek nincs párja. Az újrahasználható dara-
bokból játékokat készítettem Tücsöknek, amit kénye-kedve szerint rághat, téphet,
marcangolhat. A huziga névre keresztelt játék a zoknik egymáshoz való összekötö-
zésébõl született: Tücsök ott lóg a rongy végén, húzza, rázza, nyúzza, ráncigálja ke-
gyetlenül és kitartóan, amíg az el nem szakad. 

A darabokra tépett és megrágott zoknimorzsák a papírkosárban kötöttek ki, ame-
lyek aztán valamilyen módon mégis visszakerültek a Tücsök játékkosarába. A játé-
koknak nemcsak lábuk, hanem lelkük is van, Tücsöknek nincs szíve kidobni õket.
Egyszóval Tücsök figyelte, hova teszem a szétrágott játékszereket. Az állatkereskede-
lemben vásárolt, kutyáknak szánt gumijátékok, egyéb mütyürök nem váltak be, ezek-
kel pillanatok alatt egy-két harapással végzett, a teniszlabdák a bútorok alá gurultak,
amit nem tudott kikaparni. Hason kúszva bújtam a szekrények alá, megpróbáltam
kikotorni azokat, de Tücsök akkor már a hátamon lovagolt, hajamnál és ruhámnál
fogva húzott kifelé. Vö, de jó játék!

Kétéves szülinapjára egy kék gumikarikát (kutyagumit) kapott. Akkor rágta, ami-
kor egyedül maradt otthon, de biztos, azon is rágódik, vajon mikor nyílik a lakás be-
járati ajtaja. Gazdik nélkül, egyedül nehéz elviselni a lassan pergõ órákat. A szoba-
ablak alá felállítottam a párkányig érõ magas asztalt, amit egy zöld párnával koro-
náztam meg, ez lett a kilátó. Oda szokott felmászni, hogy a kinti világot csodálja: a
szürke betonfalakat és a robogó autókat, a kutyákat és a galambokat, amelyeket he-
vesen meg-megugat. Nem ugorhat közéjük, az ablaküveg fogságban tartja. 

A magas asztal melletti, zöldre festett és falra szerelt deszkalapon ül a Misi nevû
laptop. Elõtte térdepelõszék, ezen kuporgok, amikor írok, amikor a leveleimet bön-
gészem, filmet nézek, vagy zenét keresgélek a világhálón. Tücsök kilesi ezt a pilla-
natot, már alig várja, hogy felmászhasson a nyakamba, és úgy üljön, mint egy róka-
prém. Mert szerinte onnan szebb a kilátás. 

63
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A mocorgó, fészkelõdõ, nyolckilós sál egy idõ után egyre nehezebb. Hiába áll a
hátam mögött a kilátó, a velem való együttlét sokkal fontosabb, mint holmi tárgy. Õ
lett az a családban, aki kézben tartja a gyeplõt, aki szerepeket oszt le, de úgy, ahogy
õ akarja. A kutya, amely megváltoztatta, átszabta életünket a saját ízlése szerint – ju-
tottak eszembe Popper Péter gondolatai a tacskóról.

Itt az idõ, hogy a régi fürdõszoba új színt kapjon: plafont vakarok, zöld falat fes-
tek, újrahasznosítom a régi, a kidobásra szánt bútordarabokot: nagyapa régi fiókjából
polc készült a mosószereknek, az ágytámlából pedig falra szerelhetõ piperecikktartó
lesz. Elõkeresem a fúrógépet,  megtalálom a fûrész- és csavarhúzó gépet is, beviszem
a létrát is a fürdõbe. Másznék is fölfelé a létrán, amikor Tücsök éktelen ugatásba kezd,
a létrának ront, két lábra állva a nadrágszáramba csimpaszkodik, és húz lefelé. 

Meglepõdtem. Leszálltam a létráról, ölbe vettem, és feltettem õt a létra legtetejére.
Aztán felmásztam melléje. Egy ideig ketten ücsörögtünk a kicsiszéknyi helyen, köz-
ben meséltem neki, hogy a létrára kell másznom, mert lyukat kell hogy fúrjak a polc-
nak, a plafont is ki kell javítanom, és mutatom. Nézett arra, amire rámutattam. Hogy
mennyit értett meg ebbõl, nem tudom, de egy idõ után megunta a létra tetejét, és egy
elnyújtott nyöszörgéssel közölte velem, hogy le akar szállni, tegyem le a földre.

Nem fél a fúrógép zajától, a gépfûrész hangjától sem, az ajtótok mögül leskelõdik
(mert ajtó már rég nincs, levettem), vajon mit csinálok. A lefûrészelt lécdarabnak na-
gyon megörvendett, beszaladt vele a szobába, és elrejtette a fotel alá. Csont vagy já-
ték, nem tudja eldönteni, de vigyáz rá, még szükséges lehet valamire. A lábszárcson-
tot és azt, amit már nem tud elfogyasztani, a lakás kevésbé használt sarkaiba rejti,
esetleg valamelyik szekrény vagy az ágy alá dugja, vagy a puha szõnyegbe csomagol-
ja. Orrával, mellsõ lábaival gondosan elrendezi, betakarja, majd ráül. A szárítókötél-
rõl leesett zoknit, az asztalon felejtett ceruzát, tollat takarítás közben megtalálom, a
széttaposott csirkemájat is. Õrzõ-védõ feladata mellett takarít, rendet csinál, pakol,
rámol. Tücsök hároméves, és már nem rágja szét a játékait. A négy szürke egerét és
a lila zöld pöttyös malacát dédelgeti, orrával tologatja, mancsával arrébb gurítja,
majd óvatosan a szájába veszi, és biztos helyre menekíti, a fotelek alá. Mert sokszor
rájuk léptem, azok meg felvinnyogtak. Tücsök meg életeket ment.

Tücsök sok mindent tud, látom a szemén, hogy érti, mit kérek tõle: a gyere, ül,
vissza, ide, megyünk, hozd ide szavak egyszerû kifejezések, de az igyál vizet, edd
meg, vigyázz a hazára, lakásra, szólj Botinak, jöjjön vacsorázni – ugyancsak érthetõ-
ek számára. Nem szereti, amikor pfujozok, ilyenkor a szemét lesüti, vagy félrenéz, õ
nem csinált semmi rosszat, ott sem volt, nem látta, ki volt a tettes. Elégtétel számom-
ra, ha kitalálom, hogy a különbözõ vakkantással, horkantással, nyüszítéssel, nyivá-
kolással õ mit akar mondani. Testbeszéde annál kifejezõbb és látványosabb: ha fel-
ugrik mellém az ágyra, fejét és mellsõ lábát a térdemre támasztja, rám néz, egyet vak-
kant, majd hátraugrik, és ezt többször megismétli, akkor tudom, hogy le kell vigyem
sétálni. Menjünk le? – kérdem, õ boldogan leugrik az ágyról, és orrával megböki az
ajtó mellett lógó pórázt, és a türelmetlen ugrabugrálása mellett alig tudom a cipõmet
befûzni. Jaj, siess, most kell menni, a kifutón már várnak rám a barátaim, körbe kell
szagolni õket, ez nagyszerû! Mit vacakol a gazdim azzal a cipõfûzõvel, elkelne egy kis
segítség! Jaj, engedj már oda, kössem én is, húzzam én is, húzzad te is!

Napi rendszerességgel visszük le sétálni, de mivel a kutyánk rövid lábú tacskó, a
lépcsõkön ölben hordozzuk le és fel. Ez nálunk a szabály. De kint a szabadban kis-
sé átrendezõdik ez, Tücsök Botit sétáltatja, õ szabja meg, merre barangoljanak. De õ
is kelti fel reggel: kiugatja az ágyból, és hogy ez gyorsabban menjen, ráül a fejére, be-
bújik a takaró alá, és addig fészkelõdik ott, amíg lelöki az ágyról. Aztán együtt reg-
geliznek, persze külön tálból, majd együtt indulnak sétálni. A póráz a biztos köldök-
zsinór, amely összeköti õket. Tücsök szabja meg, merre menjenek, ha lehet, árkon-64
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bokron keresztül, vizes fûben és sárban, mert így érdekesebb. Kíváncsiságuk elveze-
ti õket a fák és bokrok alá, ahol keresgélik a bogarakat, és ahol rácsodálkoznak a csi-
gák száguldozására, ahogyan elhúzzák a csíkot, az orruk elõtt ugráló feketerigót és a
méltósággal lépkedõ nagy fekete varjakat.

Ha együtt vagyunk, Tücsök meg én, van egy elõre megtervezett úti cél, szeretem
a különbözõ teendõket összekapcsolni, például menjünk le gyalog egy kiállításmeg-
nyitóra. Ennek Tücsök kevésbé örvend, mert õ velem szeretne lenni, nem másokkal.
A különféle cipõkben mozgó vagy ácsorgó idegen és fura lábszagoknak nem örvend,
a fejét felfelé tartva körbe-körbe pislog, hogy vajon ezek kik, és mit akarnak, csak
meg ne bontsák a kutya-gazdi meghitt kapcsolatát. Nehogy közeledjél, mert hevesen
megugatlak! Meg kell védjem a gazdit, még a lábára is ráülök, hogy el ne mozduljon!
Riválisok, figyelem, csak semmi közeledés, itt én viselem a kalapot! 

És ez a kedves, lábam köré tekeredõ, hasát mutogató, lábait az ég felé tartó örven-
dezõ kutyus egyszerre csak harci döggé alakul, és elugat mindenkit magam körül.
Ugatásával nemcsak engem védelmez, saját félelmei elõl is így menekül... menekül-
ne, de hova ebben a tömegben? Ilyenkor ölbe veszem, megsimogatom, megpuszilom,
aztán kisétálunk, és indulunk hazafelé. Tücsök sok mindentõl fél,  babakocsitól, rol-
lertõl, biciklitõl, nem beszélve a motorbiciklirõl, akkor is, ha az épp a járdán parkol.
Fél a zajtól, a villámlástól és mennydörgéstõl, a visító gyerektõl és a kiabálástól. Ké-
pezni kell az érzelmi stabilitását, hogy együtt tudjunk mûködni, ezt csak az odafi-
gyeléssel, törõdéssel tudom elérni. Meg avval, hogy szeretem õt.

Mûvésztelepre utazom, Boti is máshol táborozik. Kire is bíznám Tücsköt, mint
keresztmamájára, Kompót kutya Katájára, aki befogadja, és addig vigyáz rá, amíg
visszajövök a táborból. Kompót golden retriever, ötször nagyobb, mint Tücsök, és a
legjobb barátok.

Ha új a környezet, új szokásokat kell megtanulni és alkalmazni. Elsõ szabály: a ház-
ba bemenni tilos, pfuj, nem szabad... Tücsök ezt hamar megtanulja, a nyitott ajtón vi-
szont bekukucskál, megnézi, Katája mivel foglalatoskodik a konyhában. Kompót és Tü-
csök leheveredik a konyhaajtó elé. Kint nagy a hõség, jól hûsít a beton hidege.

A szomszéd udvaron liliputi, fehér meg tarka japán harci kakasok és tyúkok él-
degélnek, kapirgálnak, kotkodácsolnak, kissé hangosan, és hogy meglegyen az össz-
hang a kerítés ezen oldalán is, minden kukorékolást ugatás követ. Elsõnek Tücsök
rohan a kerítéshez, hevesen beleugat a levegõbe, hívja Kompótot, ugasson õ is. A
jámbor Kompót udvariasan belehorkant a levegõbe, házigazdaként kiveszi részét a
magas cében rikoltozók megfélemlítésébõl. Ezek nemcsak reggel kukorékolnak, har-
sognak reggel, délben, délután, akkor is, ha tyúkjuk éppen megtojt.

A nagy diófa alatt fekete meg dolmányos varjak sétálnak, méltóságosan lépkedve
keresik a diót. Csak erre vár a két barát: Tücsök, farkát magasan tartva beugrik közé-
jük: gyere, Kompót, kergessük meg, te fuss jobbra, én meg balra, hangosan ugass, vi-
csoríts, ijeszd meg a kacagó-károgó  repülõt! Ezek varjak, mondja Kompót, nem tu-
dod megfogni, elrepülnek... pedig de jó játék lenne! De hova tûntek oly hirtelen... hogy
kerültek a magas növény ágaira? Mit csinálnak? Ugassuk meg... hé, ne dobálj avval
a kemény, fura szagú micsodával... Kompót, te ezt a zöldet megeszed? Pfuj, Péterdoki
mellsõ lába is ilyen szagú... 

A kaszálatlan fûben hûsölnek. Ösvényt taposnak ki maguknak, hol Tücsök megy
elöl, hol Kompót, Tücsökbõl csak a magasra tartott farok látszik. Majd egymás hátá-
nak dõlve leheverednek. A játék abból áll, hogy Kompót szájába veszi Tücsök fejét,
lábát, Tücsök Kompót nyakát harapdálja, aztán egymás fülét rágják, mancsukkal ha-
donásznak, pofozkodnak, ez a játék már a tanulás, ami szájról szájra terjed a kutyák
körében, élõ hagyomány, közben vakkantanak, morognak, nyivákolnak, vinnyognak,
nyöszörögnek, sóhajtanak, horkantanak. 
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Tücsök megtanul botvéget rágni, füvet legelni, Azt is, hogy hogyan cipeljenek,
húzzanak együtt egy hosszú faágat. A teniszlabdát felváltja rágják, egymás szájából
veszik ki, Tücsök Kompótot utánozva, visszahozza az eldobott labdát. (Nekem miért
nem hozza vissza?)

Alkotótábornak is vége: visszazökkentünk a megszokott és begyakorolt rituálék-
hoz, így a sétákhoz is. Kutyagolunk, amennyit bírunk. Tücsök nem szeret esõben jár-
kálni, prüszköl, rázza magát, csak az út túloldalán lévõ bokorig rohan pisilni, fut is
vissza, amilyen gyorsan tud. 

Hogy ne csüngjön állandóan a nyakamon, le kell foglalni, játszani kell vele. Tü-
csök önálló egyéniség, gyakran megszabja, hol, mivel és mit játsszunk: az ágy szélé-
rõl ledobja a játékokat, majd siránkozva kéri vissza õket, rimánkodva néz rám, adjam
fel. Szívem meglágyul, lehajolok értük, aztán lehajolok többször is. A játékok maguk-
tól nem másznak fel, kipróbáltuk. Hiába kérleltük õket, Kroki (labda, pamacs, kari-
ka, polip), mássz vissza, nem jönnek, nem értik, mit mondok. (Talán mert nem tud-
nak magyarul? Made in Germany, nézem a cetlin... akkor langsam, Kroki, csak las-
san, hova ez a sietség.) 

Kénytelen egyedül is játszani, ilyenkor fészket rak: a földön lévõ puha rongyon
forgolódik a saját tengelye körül (mintha a farkát akarná megfogni), mellsõ lábaival,
pofijával összeráncolja, és a csigavonalban tekeredõ puha ránc közepébe beledõl.
Maga mellé vonszolja kedvenc zöld plüsskrokodilját, a sárga csõrû fehér puhapihe
pipijét és a kibelezett párnáját. (Amikor ez még egészben volt, meglovagolta.) A fé-
szekrakást megismétli az ágyon lévõ takarón is, belefészkeli magát annak közepére,
keresztben, és húzza a lóbõrt a kanapébitorló. Tologatom, finoman lökdösöm, kifele!,
én is szeretnék lefeküdni, õ ezt méltatlankodva és zsörtölõdve és morgolódva veszi
tudomásul.

Végezetül Tücsöknek adom át a szót, õ tömören megfogalmazza, hogyan is rágta
szét textil kisplasztikáimat játék gyanánt. 

Igaz, külalakra nem hasonlítanak egyik játékra sem, sem Krokira, sem a zöld
lovagolópárnára nem emlékeztetnek, de az anyaguk, az illatuk olyan ismerõs; gazdi
kezének a szaga ott van, az ám, csábí, de hol is van õ ilyenkor? nincs, dolga van,
ahogy mondani szokta; és most Boti sincs, és játszani való kedvem van; nézzem meg,
mibõl van ez a játék, benne puha moha, Krokiban is ez van, kiszedem, majd a gazdi
visszatömi, hisz Krokiba is, a párnába is újra meg újra visszagyömöszöli a kiráncigált
puhát; a nemezelt tojáshéj a játékcsiga fenekén is olyan puha és illatos, nem rágom
meg, csak ízlelgetem egy kicsit, forgatom a számban jobbról balra és balról jobbra,
mancsaimmal pofozgatom, gombolyítom; de jó játék!; orrommal magam elõtt tologa-
tom, úgy, mint amikor a járdán rátapadok egy illatra, és nyomába eredek; már négy-
szer kiszagoltam elgurult papírpénzt, amitõl a gazdi szeme ragyogott; ennek is biztos
örvendeni fog, hisz nem rágtam szét a csigát, csak lehúztam a tojáshéjat a fenekérõl,
ami a felnõtté válás kezdetét jelenti; én sem vagyok már pelenkás, a lábamat is fel-
emelem pisiléskor…
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